
 Zmluva o dielo  
č. K01-14 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

uzatvorená medzi: 
Objednávateľ: 

Názov: Obec Dechtice 
Adresa: č.d. 488, 91953 Dechtice 

 
IČO: 00312363 
DIČ: 2021133708 
Zástupca: Karol Zachar 

starosta obce Dechtice 
 

Zhotoviteľ: 

Meno Mgr. Miroslav Čársky 
Adresa: Zaježová 74, 962 63 Pliešovce 
IČO :         41636392 
DIČ :  1044222124 
Bankové spojenie: 14617642/5200 
IBAN: SK39 5200 0000 0000 1461 7642 
  

 
Článok 1 

Predmet zmluvy 
 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela, ktorého obsahom je spolupráca v rámci 

tesárskeho dohľadu pri prácach na záchrane kultúrnej pamiatky v rámci projektu „Katarínka – 

obnova kláštora“ pri Dechticiach (Katarínka, okr. Trnava) pre Obec Dechtice, ktoré je realizované 

v rámci projektu záchrany objektov zaniknutého kostola a kláštora. Vytvorenie diela spočíva v 

zabezpečení a zhotovení ukážok technológií obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, tradičná 

práca s drevom: Kresanie dubových trámov, demonštrovanie tradičných remesiel a zaškolenie 

formou workshopu v termínoch od 28.7 do 15.8.2014 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vytvorí a odovzdá spôsobom uvedeným v ustanovení článku 5 

tejto zmluvy objednávateľovi najneskôr do 1. 9.2014 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri naplnení predmetu 

tejto zmluvy a zaplatí dohodnutú sumu stanoveným spôsobom podľa článku 4 tejto zmluvy. 

 
Článok 2 

Spôsob plnenia 
 

2.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ vytvorí dielo na základe špecifikácie 

uvedenej v článku 3 tejto zmluvy. 



Článok 3 
špecifikácia predmetu plnenia 

 
3.1. Zhotoviteľ v rámci zhotovenia diela zabezpečí v súčinnosti so zmluvným partnerom 

objednávateľa oprávneného vykonávať tesársky dohľad: 

- Kresanie dubových trámov 

- Demonštrovanie tradičných remesiel 

- Zaškolenie pomocou workshopov 

- Práce na objekte kult. pamiatky: kostola a kláštora sv. Kataríny v katastri Dechtíc. 

 
Článok 4 

Cena diela a platobné podmienky 
 
4.1. Zhotoviteľovi prináleží za zhotovenie diela podľa článku 3.1 odmena stanovená dohodou 

zmluvných strán nasledovne: 

- za školiace práce, ukážky tradičných remesiel, kresanie dubových trámov sumu 990, - € 

(deväťstodeväťdesiat eur)  

4.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za zhotovenie diela v zmysle ustanovenia bodu 5.1. tejto 

zmluvy dohodnutú cenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy v jednej splátke: 

Splátku vo výške 990, - € (slovom deväťstodeväťdesiat eur) podľa bodu 4.1. tejto zmluvy zaplatí 

objednávateľ najneskôr 90 dní od zhotovenia a odovzdania diela podľa článku 5 tejto zmluvy. 

 
Článok 5 

 Zhotovenie a odovzdanie diela 
 
5.1. Dielo sa považuje za zhotovené okamihom ukončenia prác na objekte kult. pamiatky: kostola a 

kláštora sv. Kataríny v katastri Dechtíc. 

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v stanovenom termíne a odovzdať ho do rúk 

objednávateľa, o čom bude vytvorený odovzdávací protokol podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. Pokiaľ objednávateľ odmietne prevziať zhotovené dielo, nemá táto skutočnosť vplyv na 

platobné podmienky v zmysle ustanovenia článku 4 tejto zmluvy. 

5.3. Oprávnenou osobou za objednávateľa na prevzatie diela je štatutárny zástupca objednávateľa 

alebo predseda Občianskeho združenia Katarínka. 

 
Článok 6 

Záväzky objednávateľa 
 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre účely vytvorenia diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

poskytne zhotoviteľovi na požiadanie potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 



doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení stanovísk, ktorých potreba vznikne 

v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

 

Článok 7 
Záväzky zhotoviteľa 

 
7.1. Zhotoviteľ vytvorí dielo v zmysle ustanovenia článku 3 tejto zmluvy, informácií a podkladov 

dodaných objednávateľom. 

 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie, s ktorými príde do styku pri realizácii tejto 

zmluvy, bude považovať za prísne dôverné, bude dodržiavať mlčanlivosť o týchto informáciách a 

chrániť ich pred zverejnením pred tretími osobami. 

8.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

8.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

8.4. V prípade akéhokoľvek sporu, vyvolaného touto zmluvou, budú ho zmluvné strany riešiť 

prednostne zmierom, alebo v zmysle ustanovení slovenského právneho poriadku.  

8.5. Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

8.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená na základe slobodne prejavenej vôle 

a s jej obsahom bezvýhradne súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Dechticiach dňa: 22.7. 2014 

 

 

 V Dechticiach dňa: 22.7. 2014 

Mgr. Miroslav Čársky 
Za zhotoviteľa  

Karol Zachar 
starosta obce Dechtice, štatutárny zástupca 

Za objednávateľa 

 


